
 
 

 
Školní jídelna – informace pro nové strávníky ( žáky )  

 
Školní jídelna zajišťuje stravování pro žáky škol: 
 
VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, pracoviště Studentská  
VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, pracoviště Strojírenská 
Gymnázium Žďár nad Sázavou 
 
DM při VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou  ( celodenní stravování ) 

 
   

Přihlášení ke stravování 
 

Podmínky pro zahájení stravování ve školní jídelně: 

 

-  podání písemné přihlášky  –  nutno doručit do 30. 6. 2019 
 
-  zakoupení stravovacího čipu  
 
Docházející žáci - čipy zajistí třídní učitel . Žáci si první školní den přinesou zálohu na čip ve výši 110,- Kč  
Ubytovaní žáci    - čipy zajistí vychovatelka. Žáci si přinesou zálohu na čip ve výši 110,- Kč 
 
Po zrušení stravování a ukončení studia musí být čip vrácen. 
Pokud si žák zapomene čip, může si v kanceláři ŠJ vyzvednout náhradní stravenku. 
Pokud žák čip ztratí, musí si v kanceláři ŠJ zakoupit čip nový. 
 

Objednávání a odhlašování stravy 
 
Stravu je možné přihlašovat , odhlašovat nebo měnit nejpozději den předem do 13.00 hodin. 
 

-   telefonicky na tel.č.  : 566 651 283 ( 7 - 8 hod.)  566 651 284 ( 6 – 14 hod. ) 
-   e - mailem na  jidelna@spszr.cz    
-   osobně v kanceláři ŠJ  
-   na modulu ve školní jídelně  ( jeden den předem do 8.00 hod. )  
-   přes internet ( dva dny předem ) na http://spszr.mojejidelna.cz/mealmenu -  přihlašovací číslo a heslo obdrží žáci   
    na začátku  školního roku, ztracené heslo si lze vyžádat v kanceláři ŠJ  
-   žáci ubytovaní na DM si stravu odhlašují u vychovatelek  
-   v případě ředitelského volna a prázdnin jsou žáci odhlášeni automaticky 
-   odhlášky při jiných aktivitách třídy si žák zajišťuje sám  
 

Pokud žák onemocní, je nutno stravu odhlásit. Za žákovskou cenu si lze oběd odebrat do jídlonosiče pouze 
první den nemoci.  Neodhlášená a nevyzvednutá strava propadá, strávník nemá nárok na náhradu. 
 

Informace o platbách 
 
Způsob úhrady stravného: 
 

INKASEM     ( souhlas s inkasem je nedílnou součástí přihlášky ) 
 

Stravné se hradí dle skutečně přihlášených dnů a platba probíhá vždy 15. dne následujícího měsíce. ( např. k 15. říjnu 
je inkasováno stravné za září). Strávníci mají na celý měsíc automaticky přihlášený oběd č. 1 
  
Placení je nutno zajistit u příslušného peněžního ústavu a potvrzený souhlas s inkasem společně s přihláškou 
doručit do školy nejpozději do 30. 6.  2019.  
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Záloha na stravování 
 
 
První platba  - ZÁLOHA - bude inkasována  16. 9. 2019   
 
Výše  zálohy :  docházející žáci           450,- Kč 
   ubytovaní žáci  -  VOŠ a SPŠ          2000,- Kč 
   ubytovaní žáci  -  ostatní        1500,- Kč  
 
Záloha bude vrácena v červenci při ročním vyúčtování. 
 
U neprovedených plateb zasíláme zákonnému zástupci e-mail, příp. dopis s upozorněním na vyrovnání dlužné částky. 
Pokud platba nebude uhrazena do požadovaného termínu, budou další obědy zablokovány. 
 
 

Cena  
 
 
Věková skupina strávníků  11 – 14 let :  oběd  27,- Kč 
 
Věková skupina strávníků  15 a více let :  snídaně 27,- Kč 
       oběd  28,- Kč 
       večeře  30,- Kč 
 
Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují stanoveného věku 
( vyhláška č. 107/2005 Sb. O školním stravování, příloha č. 2 ). 
 
 

Kontaktní údaje 
 
Adresa:  
VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou  
školní jídelna 
Studentská 1   
591 01 Žďár nad Sázavou  
 
Telefonní kontakty :   
 
Jídelna (kancelář )     -  566 651 283   ( 7,00 – 8,00 hod. a 11,00 – 13,00 hod. ) 
 

         -  566 651 284   ( 6,00 – 14,00 hod.)   
 
Další spojení :   
 
E-mail : jidelna@spszr.cz 
 
Webové stránky :  www.spszr.cz 
 
Bankovní spojení : KB – Žďár nad Sázavou, č.ú. 6015-34923751/0100 
 
IČO : 48895598, DIČ : CZ48895598                 
 
 
 

 
Ing. Kletečka Jaroslav      Škapová Anna 
ředitel VOŠ a SPŠ      vedoucí školní jídelny 

 

 


